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Inleiding 
Deze regeling is de plaatselijke regeling van de Hervormde Gemeente Vaassen. 

De regelingen en hun werkwijze voor de kerkenraad, de kleine kerkenraad en de taak- en werkgroepen zijn 

apart beschreven in een Huishoudelijk reglement. 

Indien over de kerkenraad gesproken wordt, is altijd de grote kerkenraad bedoeld. 
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1 Artikel 1 Organisatie van de Hervormde Gemeente Vaassen 

1. De Hervormde Gemeente te Vaassen is gedeeld in twee wijken. Wijk West (globaal het gebied ten 

westen van de Apeldoornseweg, Dorpsstraat en Emsterweg) en Wijk Oost (ten oosten van en 

inclusief genoemde wegen). De wijken zijn onderverdeeld in secties. Waar  in dit reglement 

gesproken wordt over wijken is daarmee bedoeld een sectieteam in ordinantie 4-10.  

2. De exacte wijk-  en sectie-indeling (w.o. de pastorale zorg voor de Speulbrink) is opgenomen in 

Bijlage 2.  

3. Gemeenteleden die elders wonen maar door perforatie lid zijn van de Hervormde Gemeente 

Vaassen, sluiten zich in principe aan bij de wijk waarmee zij het meest verbonden zijn. 

  

In bijlage 1 is de schematische weergave van de organisatie van de Hervormde gemeente Vaassen 

opgenomen. 

 

2 Artikel 2 (Grote) kerkenraad 

1. De kerkenraad is het beleidsorgaan van de Hervormde gemeente en bestaat uit alle ambtsdragers. 

2. Aan de kerkenraad zijn de volgende taken toevertrouwd:    

2.1. Algemene leiding aan gemeente en opbouw van de gemeente in de wereld 

2.2. Zorg voor de dienst van woord en sacrament; 

2.3. Het nemen van besluiten waarvoor de gemeente moet worden gehoord (art 3) 

2.4. Besturen op hoofdlijnen; 

2.5. Vaststellen beleidsplan; 

2.6. Vaststellen begrotingen en jaarrekeningen;  

2.7. Benoemen accountant of twee onafhankelijke deskundigen voor de controle van de 

jaarrekening van de gemeente en van de diaconie; 

2.8. Ingrijpende besluiten; Als in ord 4-8-7; 

2.9. Beroepingswerk; 

2.10. Verkiezing en benoeming van kerkrentmeesters die geen ouderling zijn; 

2.11. Vaststellen roosters (collecterooster, preekrooster); 

2.12. Vaststellen plaatselijke regeling; 

2.13. Vaststelling en wijzigingen van de grens tussen de wijken;    

2.14. Afvaardigingen naar classicale vergadering; 

2.15. De besluitvorming rond gebruik, aan- en verkoop, verbouwing e.d. van onroerende zaken. 

    

3. Zie voor werkwijze van de kerkenraad de ‘Regeling wijze van werken kerkenraad’ (Huishoudelijk 

Reglement regeling 1) 
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3 Artikel 3 Raadpleging gemeente 

De kerkenraad neemt geen besluiten tot het wijzigen van de gang van zaken in de gemeente ten aanzien 

van: 

 het beantwoorden van de doopvragen door doopleden; 

 het toelaten van doopleden tot het avondmaal; 

 het verlenen van actief en passief kiesrecht aan doopleden; 

 de wijze van verkiezing van ambtsdragers; 

 het zegenen van andere levensverbintenissen dan een huwelijk van man en vrouw; 

en bovendien 

 de aanduiding en de naam van de gemeente; 

 het voortbestaan van de gemeente; 

 het aangaan van een samenwerkingsverband met een andere gemeente; 

 de plaats van samenkomst van de gemeente; 

 het verwerven, ingrijpend verbouwen, afbreken, verkopen of op andere wijze vervreemden van het 

kerkgebouw. 

Zonder de leden van de gemeente daarin gekend en gehoord te hebben. Conform Ord 4-8-7. 

 

4 Artikel 4 Kleine kerkenraad 

1. De kleine kerkenraad is het uitvoerend orgaan van de kerkenraad en fungeert als dagelijks bestuur. 

2. Aan de kleine kerkenraad is toevertrouwd:  

2.1. Dagelijks bestuur’; 

2.2. Beleid voorstellen; 

2.3. Beleid uitvoeren; 

2.4. Deelname als hervormde partner in de federatiekerkenraad met de Gereformeerde Kerk ; 

2.5. Instellen contact en aansturen taakgroepen; 

2.6. Toetst werkplannen taakgroepen en geeft er goedkeuring aan;   

2.7. De benoeming van kosters, organisten, en ander personeel in dienstverband met dien 

verstande dat de kerkrentmeesters optreden als werkgever; 

2.8. Voorbereiden van periodieke bijstelling c.q. vernieuwing van plaatselijke regeling en 

beleidsplannen;  

2.9. Het organiseren van de zorg voor het Bijbelonderricht op de openbare basisscholen. 

3. Zie voor werkwijze van de kleine kerkenraad de ‘Regeling wijze van werken kleine kerkenraad’ 

(Huishoudelijk Reglement regeling 2) 

 

5 Artikel 5 Verkiezing van ouderlingen en diakenen 

1. De verkiezing van ouderlingen en diakenen geschiedt overeenkomstig ord.3 van de kerkorde. 
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2. Dit is verder uitgewerkt in de ‘Regeling voor verkiezing van ambtsdragers’ (Huishoudelijk Reglement 

regeling 3). 

3. De scriba houdt een schema bij van aan- en aftreden. 

   

6 Artikel 6 Verkiezing van predikanten 

1. Het beroepingswerk geschiedt overeenkomstig de regels van de kerkorde. Een en ander is nader 

uitgewerkt in de ‘Regeling voor de verkiezing van predikanten’(Huishoudelijk Reglement regeling 4).  

2. In afwijking van het in ord.3.4.5 bepaalde geschiedt de verkiezing van een predikant door de 

kerkenraad.    
 

7 Artikel 7 Besluitvorming 

Besluitvorming vindt plaats: 

 in overeenstemming met de bestreffende kerkordelijke bepalingen (Ord. 4.5); 

 in alle organen van de gemeente bij voorkeur op basis van consensus. Mocht dit niet mogelijk zijn bij 
meerderheid van stemmen; 

 over personen schriftelijk; 

 Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal leden zoals 
voor het kerkelijk lichaam is vastgesteld ter vergadering aanwezig is; 

 Waar in deze regeling wordt gesproken over stemgerechtigde leden, zijn dit leden die belijdenis 
hebben gedaan.  

 

8 Artikel 8 Kerkdiensten 

Tijd, plaats en aantal van de kerkdiensten worden vastgesteld door de kerkenraad met inachtneming van 
de ‘Regeling voor de kerkdiensten’ (Huishoudelijk Reglement regeling 6). 
 

9 Artikel 9 Catechese 

De kerkenraad draagt zorg voor de catechese. Zie de ‘Regeling voor de catechese’ voor de wijze waarop 
de catechese wordt vormgegeven (Huishoudelijk Reglement regeling 7). 
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10 Artikel 10 Vermogensrechtelijke aangelegenheden 

Deze zijn geregeld in de ‘Regelingen voor de colleges van Kerkrentmeesters en diakenen’ (Huishoudelijk 

Reglement regeling 8 en 9). 
 

11 Artikel 11 Plaatselijke regeling, huishoudelijk reglement en reglementen 
taak- en werkgroepen 

De plaatselijke regeling wordt in concept voorbereid door de kleine kerkenraad. De kerkenraad neemt over 

de regeling dan wel wijziging van de regeling een voorgenomen besluit. Nadat de leden van de gemeente 

hierin inzage gekregen hebben en de gelegenheid hebben gehad hun mening daarover kenbaar te maken 

aan de scriba van de  kerkenraad (tot uiterlijk drie weken nadat de regeling ter inzage is gelegd), wordt de 

regeling vastgesteld door de kerkenraad.  

 

De plaatselijke regeling wordt ten minste eens per vier jaar beoordeeld door de kerkenraad. Bij wijzigingen 

(geldt ook voor tussentijdse wijzigingen) wordt dezelfde goedkeuringsprocedure doorlopen. 

 

De werkwijze van de verschillende kerkelijke organen is vastgelegd in een huishoudelijk reglement. Het 

huishoudelijke reglement wordt vastgesteld door de kerkenraad. De volgende regelingen zijn daarin 

opgenomen:  

1. Regeling wijze van werken kerkenraad. 

2. Regeling wijze van werken kleine kerkenraad. 

3. Regeling voor verkiezing van ambtsdragers. 

4. Regeling voor verkiezing van predikanten. 

5. Regeling voor de  Taakgroep pastoraat. 

6. Regeling voor de kerkdiensten. 

7. Regeling voor de catechese. 

8. Regeling voor het college van Kerkrentmeesters. 

9. Regeling voor het collega van Diakenen. 

10. Regeling voor de samenwerking met andere kerken. 

11. Regeling voor de werkgroepen. 

 

Wijzigingen in het huishoudelijk reglement en wijzigingen in de reglementen van de taak- en  werkgroepen 

worden na overleg met de betreffende colleges en taak- en werkgroepen voorbereid door de kleine 

kerkenraad en door de kerkenraad vastgesteld.  

 

12 Artikel 12 Onvoorziene gevallen 

Voor gevallen waarin deze regeling niet voorziet, treft de kerkenraad een regeling. 
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13 Bijlage 1  Schema organisatie Hervormde Gemeente Vaassen 
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14 Bijlage 2  Geografische indeling wijken en secties 

 
Bij aanvang van de samenvoeging van de wijken is de volgende indeling van kracht.  
 

14.1 Wijk Oost 

 
Sectie A (v.m. secties 1 en 6) aantal PE’s : 78 + 70 = 148. 
Bijzonderheden: Is reeds een bestaande samengevoegde sectie. 
 
Sectie B ( v.m. secties 2 en 8) aantal PE’s 78 +63 = 141. 
 
Sectie C (v.m. secties 3 en 4) aantal PE’s 70 + 84 = 154. 
 
Sectie D (v.m. secties 5 en 7), aantal PE’s 83 + 83 = 166 
 
Sectie E (v.m. sectie 19), aantal PE’s 45. 
Bijzonderheden: Reeds bestaande sectie; er verandert niets.. 

14.2 Wijk West. 

 
Sectie F ( v.m. secties  11 en 17), aantal PE’s 85 + 70 = 155 
 
Sectie G (v.m. secties 12 en 18), aantal PE’s 91 + 42 = 133. 
Bijzonderheden: De 2 v.m. secties grenzen niet aan elkaar. 
 
Sectie H. (v.m. secties 13 en 15)., aantal PE’s 50 + 60 = 110. 
 
Sectie I (v.m. secties 14 en 16), aantal PE’s 68 + 37 = 105. 
Bijzonderheden: Deze 2 v.m. secties grenzen niet aan elkaar. 

 


